
Karta usługi Nr 4(1)/RPO 

 
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH 
GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 
I. Forma realizacji usługi: 

 Osobiście  przez pełnomocnika  listownie  Fax  Elektronicznie (e-PUAP) 
 inny: nie dotyczy 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 
Podatnik. 

III. Opis usługi: 
Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek. Zaświadczenie wydaje się na potwierdzenie faktów albo stanu 
prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji, rejestrów lub z innych danych 
znajdujących się w jego posiadaniu.  

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego. 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 
Zwolnione od opłaty skarbowej. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i kończy się wydaniem zaświadczenia. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych. 
Referat/komórka odrębna:  Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
pokój:  Nr 203(II piętro) telefon bezpośredni 95 748 81 00 wew.421 
adres e-mail: podatki@miedzychod.pl   

VIII. Tryb odwoławczy:  
Nie przysługuje. 
Jednakże: 
w sytuacji, gdy organ odmówi wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo 
złożenia zażalenia na odmowę. Odmowa ma formę postanowienia. 
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu przesyłając je na adres: Burmistrz Międzychodu, 
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (RODO) 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 
 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego. 
 
Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 
związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 
być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.  
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